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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Článek 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví rámec pro přijímání 
prováděcích aktů. Čl. 291 odst. 3 konkrétně vyžaduje, aby Parlament a Rada stanovily formou 
nařízení pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. 

Komise se ve svém návrhu tohoto nařízení (KOM(2010)0083) snaží uvedený požadavek 
realizovat zavedením poradního a přezkumného postupu, kterými se bude přijímání 
prováděcích aktů řídit.

Návrh nařízení by měl jasně stanovit, že Parlament a Rada budou mít v rámci nových postupů 
rovnocenné postavení v přístupu k informacím, jež se týkají schůzí výborů. Článek 8 návrhu 
nařízení by proto měl jasně specifikovat, že jakmile budou tyto informace dostupné, budou 
k nim mít Parlament a Rada rovný přístup.

Automatické přizpůsobení stávajícího poradního, řídícího a regulativního postupu, obsažené 
v článcích 3, 4 a 5 stávajícího rozhodnutí o postupu projednávání ve výboru1, není bez 
přezkumu stávajícího acquis vhodné. Stávající acquis je třeba důkladně přezkoumat, aby bylo 
možné stanovit, která opatření skutečně spadají do působnosti ustanovení týkajících se aktů 
v přenesení pravomoci, jež jsou obsaženy v článku 290 SFEU, a která spadají do působnosti 
prováděcích aktů podle článku 291 SFEU. Článek 10 návrhu nařízení je tudíž třeba posílit tak, 
aby požadoval, aby Komise takový přezkum provedla a na základě provedeného přezkumu 
předložila příslušný legislativní návrh.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přezkumný postup by se měl vztahovat 
pouze na přijetí opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštních opatření, 
která mohou mít významný dopad. Tento 
postup by měl umožnit kontrolu ze strany 
členských států tak, aby opatření nebylo 

(9) V základním legislativním aktu by 
mělo být uvedeno, na která opatření by se 
měl vztahovat přezkumný postup a na 
která opatření postup poradní. Přezkumný 
postup by se měl vztahovat pouze na přijetí 
opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je provádění základních aktů, 

                                               
1 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi, Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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možno přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru, vyjma ve velmi 
mimořádných situacích, kdy by Komise 
měla mít možnost přijmout a uplatňovat 
opatření po omezenou dobu navzdory 
zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření 
v případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

a zvláštních opatření, která mohou mít 
významný dopad. Tento postup by měl 
umožnit kontrolu ze strany členských států 
tak, aby opatření nebylo možno přijmout, 
nejsou-li v souladu se stanoviskem výboru, 
vyjma ve velmi mimořádných situacích, 
kdy by Komise měla mít možnost přijmout 
a uplatňovat opatření po omezenou dobu 
navzdory zápornému stanovisku. Komise 
by měla mít možnost přezkoumat návrh 
opatření v případě, pokud výbor nezaujme 
žádné stanovisko, s přihlédnutím 
k názorům vyjádřeným ve výboru.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být pravidelně informovány o činnosti 
výborů.

(12) Jakmile budou příslušné dokumenty 
k dispozici, měly by být Evropský 
parlament a Rada stejným způsobem, 
okamžitě a v plném rozsahu informovány 
o činnosti výborů a měly by mít 
k informacím o těchto činnostech rovný 
přístup.

Odůvodnění

Nestačí informovat Parlament a Radu „pravidelně“. Oba orgány by měly být informovány 
„v reálném čase“.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru, Komise tato opatření 

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru nebo nebylo-li zaujato 
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nepřijme. Předseda může předložit výboru
návrh opatření k dalšímu projednávání
nebo předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

žádné stanovisko, Komise tato opatření 
nepřijme a bez prodlení Radě předloží
návrh opatření, která mají být přijata, či 
pozměněnou verzi návrhu opatření
k dalšímu projednávání a informuje o tom 
Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely základního aktu přijatého podle 
článku 294 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) může Evropský 
parlament nebo Rada vznést k návrhu 
opatření námitku, bez ohledu na 
stanovisko výboru, na základě toho, že je 
tento návrh opatření v rozporu se 
záměrem zákonodárce vyjádřeným 
v základním aktu.
V takovém případě nejsou navržená 
opatření přijata. Komise může výboru 
předložit revidovaný návrh opatření, 
přičemž zohlední důvody námitek 
Evropského parlamentu či Rady.
Komise poté informuje Evropský 
parlament a Radu o krocích, které má 
v úmyslu podniknout.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě Komise výboru 
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 

V takovém případě Komise výboru, 
Evropskému parlamentu a Radě
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
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opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru, nebo pokud opatření nebyla 
předložena k druhému projednávání ve 
lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, jsou tato opatření i nadále 
platná.

druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, avšak většina stanovená 
v čl. 238 odst. 1 vznese proti danému 
opatření námitky, nebo pokud opatření 
nebyla předložena k druhému projednávání 
ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko a většina stanovená v čl. 238 
odst. 1 SFEU nevznesla proti opatření 
námitky, jsou tato opatření i nadále platná.

Odůvodnění

Komise by neměla mít pravomoc opatření přijmout, pokud s ním prostá většina členských 
států i ve druhém kole nesouhlasí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledky hlasování, d) výsledky hlasování, včetně postoje 
každého členského státu,

Odůvodnění

Je důležité znát nejen konečný výsledek hlasování, ale vědět také, jak hlasovaly jednotlivé 
členské státy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má přístup Evropský parlament a Rada.

2. Evropský parlament a Rada mají 
k informacím uvedeným v odstavci 1 
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rovný přístup. Tyto informace jsou jim 
podávány ve stejnou dobu a za stejných 
podmínek, jakmile jsou dostupné.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zástupci Evropského parlamentu mají 
možnost účastnit se schůzí výborů jako 
pozorovatelé.

Odůvodnění

Parlamentu by rovněž mělo být umožněno účastnit se schůzí výborů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přezkoumá platné právní 
předpisy EU a nejpozději do 31. prosince 
2011 předloží legislativní návrh, který 
přizpůsobí stávající právní předpisy EU 
článkům 209 a 291 SFEU, a který 
zejména specifikuje opatření, jež spadají 
do působnosti ustanovení týkajících se 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU, a opatření, jež spadají do 
působnosti ustanovení týkajících se 
prováděcích aktů podle článku 291 
SFEU.
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